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УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ 
који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1 

преко платформе http://mobion.bg.ac.rs/ 
 
 
 
Универзитет у Београду има велики број потписаних Интер-институционалних споразума 
за рамену студената, наставног и административног особља са другим иностраним 
универзитетима у оквиру програма Еразмус+, кључна акција 1. Стипендије су доступне 
свим студентима Универзитета у Београду, а конкурси се отварају континуирано током 
године. Конкурси су доступни студентима различитих факултета, у зависности од области 
које су Интер-институционалним споразумом предвиђене за размену. 
 
Конкурси се објављују и доступни су преко платформе http://mobion.bg.ac.rs/. Да би се 
пријавио, сваки студент мора да има отворен налог на платформи.   
 
Списак документације неопходне за пријаву на конкурс за студенте можете погледати на 
следећем линку: http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.   

1. Transcript of Records – транскрипт оцена на енглеском језику се подиже се у 

Студентској служби за студенте основних студија или у Канцеларији за 

међународну сарадњу за студенте мастер и докторских студија (претходно донети 

копију транскрипта оцена на српском језику који издаје Мастер служба/Служба за 

докторске студије) 
2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees 
3. Learning Agreement (Guidelines on how to use Learning Agreement for studies) – 

Уговор о учењу се попуњава у договору са Бојаном Ивановић, стручним 
сарадником за међународну сарадњу (international@fon.bg.ac.rs, канцеларија 
108), Уговор о учењу потписује доц. др Александар Ђоковић, продекан за наставу, 
администрација се завршава у Канцеларији за међународну сарадњу 

4. Recommendation letter  

5. Motivation letter 

6. Confirmation of Enrollment – уз оверено уверење о редовном студирању подиже 

се у Канцеларији за међународну сарадњу 

7. Language Certificate 

8. Copy of passport 

9. CV 

10. Photo 

Преглед износа стипендија можете погледати на следећем линку: 

http://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview.  

Све додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу 

(приземље факултета, 108), на 011/3950893 или пишите на international@fon.bg.ac.rs.  
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